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En verklig kärlekshistoria
i ett Sverige få känner
Varför provocerar den utsträckta handen som ber om hjälp? Mitt i ett skeende ser man
inte skeendet, bara detaljerna, det är först efteråt man omfattar den stora bilden.
Den tid vi lever i av migration och omvälvning i ett Europa som rasar, kommer med
säkerhet att få ett historiskt namn. Klassamhället möbleras om och trygghetssystemen
imploderar, fattiga rumäner och bulgarer
migrerar för akutlösningar, och FN-konventionen om De mänskliga rättigheterna
förpassas till en åsikt.

berg och delar av ensemblen svenska röster
om situationen - bland hjälporganisationer,
myndighetsfolk, poliser och östgötar.
Gabriela kom efterhand att bli alltmer tolk,
dörröppnare och koordinator för inspelningar med människor mer utsatta än hon
själv, med fokus på den grupp som sov under
Tullbron i Linköping, de flesta analfabeter
från den illegala bosättningen Pauleasca, Rumänien, där de lever bortom alla skyddsnät.
Snart blir Gabriela en hjälpare för dem. Vilket
i sin tur blir en del av vår berättelse. Vi trålar
in verklighet i takt med att bröllopsresan
kränger med uppgörelser och återföreningar,
vintern rullar in, och lägret i blåshålet under
Tullbron blir en mänsklig och varm plats.

Det var denna verklighet i rörelse vi ville
undersöka. Tillsammans med frågan om hur
man på allvar bärgar in en skärva verklighet
på scenen.
Tiggarna idag är både projektionsyta och illustration av humanismens nedmontering. Skulle ett
samtidsdrama kunna byggas ur en tiggartillvaro,
med tiggarnas blick på svensk vardag?

Nästa steg i processen tog emot, att sätta
punkt i kaos och lämna folket under bron,
med löftet att det ska bli teater...

Mitt i funderingarna dyker tre nyblivna
tiggare upp, Gabriela, Marian och Gheorghe.
I ett soppkök i Linköping. Fem månader senare är de navet i ett samtidsdrama om dem
själva och den väv av livsöden de möter under den honeymoon som blev en hellmoon.

Det blev teater, det gigantiska dokumentärmaterialet vaskades och mejslades ner
till den kärlekshistoria vi nu berättar från
scenen, utspelad i ett Sverige få känner.

Bröllopsresan är ett rått stycke verklighet,
upplevd genom mina ögon. Tillvägagångssättet tog jag med från dokumentärfilm - att
gå in i östgötskt tiggarliv och låta det bli min
vardag. Under samma tid sökte Peter Sund-

Dialogen är autentisk, om än kondenserad
och rytmiserad för att fungera dramatiskt.
Gabriela har genom hela projektet funnits
som dialogpartner och öga.
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Att jobba nära teatern, med en dramaturg
som även är skådespelare har varit en förutsättning för projektets tidtabell. Jag skriver
ett par veckor, sen prövar vi scener. Jag
bygger vidare, efter ett par veckor prövar vi
igen i en snabb och rörlig process.

för att komma närmare. När den dokumentära undersökningen fortsätter in i skådespelaren, som hittar och tillför av sig själv in
i den dokumentära karaktären, skänker det
djup i berättelsen och gör vår delade verklighet mer synbar.

Det lager som läggs till via skådespelarna
skulle kunna uppfattas som ett avstånd från
verkligheten - men är ett optimalt verktyg

Välkomna att ta del av vår föreställning!
YLVA JULÉN

Regissör och manusförfattare

Maria Granhagen spelar Gabriela i föreställningen. Vid besöket i Pauleasca möttes ensemblen av
fattigdom och lerhus utan el och vatten, men också av
människors värme och värdighet.

Skådespelaren Peter Sundberg (i hatt) har gjort
mängder av intervjuer med bl.a. hjälparbetare och
myndighetspersoner. Här syns han tillsammans med
Gheorghel, vars rollkaraktär är med i pjäsen.

Dramatikern och regissören Ylva Julén (till höger)
fick ett kärt återseende av Silvia på hemmaplan i
Pauleasca. Silvia visar upp sitt nagellack från Sverige.

Foto: Ali Sahimpor

Foto: Peter Sundberg

Som en del av den undersökande processen och
rollarbetet gjorde ensemblen under repetitionsperioden ett besök i Pauleasca, Rumänien, hemma hos de
personer som givit upphov till pjäsens karaktärer.
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Sven Angleflod
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Från tiggkudden till
teaterscenen

Hon är en av de personer vars liv manuset till Bröllopsresan bygger på.
Gabriela Diia kom till Sverige i hopp om arbete och en bättre framtid, men
hamnade på en tiggkudde utanför en matbutik i Linköping.
32-åriga Gabriela Diia föddes i Rumänien.
De små möjligheterna till egen försörjning i
hemlandet gjorde att hon – som så många andra rumäner – tvingades lämna sina barn för
att åka utomlands och arbeta. I flera omgångar bodde och arbetade Gabriela i Italien, bl.a.
som bartender, väktare och städare.

Gabrielas tre barn i Rumänien var inte medvetna om att deras mamma tiggde eller att
hon och Marian bodde i en bil på en parkeringsplats. De fick reda på det via en tv-dokumentär som spelats in i bl.a. Linköping
och som sändes i Rumänien.
– Det blev en chock för dem. De ville att jag
skulle komma hem, säger Gabriela.

När den ekonomiska krisen slog mot Europa
blev det svårt att hitta arbetstillfällen även i
Italien. Sommaren 2014 bestämde sig Gabriela för att åka till Skandinavien tillsammans
med maken Marian Mistocli och vännen
Gheorghe Valentin. De hade hört gott om
Sverige och valet föll därför på Stockholm.
Men utanför Linköping havererade deras bil.

Men hon vägrade erkänna sig besegrad i Sverige.
– Jag är tuff och ger inte upp så lätt.
Under vintern, sex månader efter ankomsten
till Linköping, träffade hon manusförfattaren och regissören Ylva Julén och skådespelaren Peter Sundberg i Johanneskyrkan.
Där lades grunden till den vänskap och det
samarbete som skulle komma att betyda så
mycket för den färdiga föreställningen.

– Vi tittade runt i stan, pratade med organisationer och försökte hitta jobb. De skickade
mig till Arbetsförmedlingen, men för en
invandrare är det väldigt svårt. När vi såg att
det inte gick började vi tigga. För mig var det
något jag aldrig kunnat tänka mig att göra
tidigare, säger Gabriela.

Trodde du någonsin då att du skulle sitta här
i dag, några veckor från premiär?
– Nej, det är surrealistiskt. Jag blev chockad
när jag såg veporna med mig och Marian
utanpå teaterhuset. Jag började gråta och
ringde min mamma och sa att jag var lika stor
som teatern. Hon och mina barn är väldigt
stolta nu, säger Gabriela med tårar i ögonen.

Hur var det att sitta där?
– Det var hemskt. Jag kände mig som sopor.
Människor var inte vänliga och sa till mig att
åka hem. Jag skämdes och kunde inte titta
folk i ögonen.
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Hur har det varit att se föreställningen växa fram?
– Mina kollegor lägger så mycket hjärta
i den här pjäsen. De har slagits för mitt
kontrakt och jag har fått hjälp med boende
och kontakten med Arbetsförmedlingen.
Jag börjar ofta gråta när de spelar, för det
påminner mig om saker som har hänt. Allt är
sant i manuset.
Vad hoppas du på för framtiden?
– Jag hoppas på att hitta jobb igen och
stanna i Sverige. Om jag får drömma vill jag
stanna kvar på teatern och jobba med vad
som helst. Jag trivs här, säger Gabriela Diia.
Text: Jeanette Söderwall
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RUDARI
Folket under Bron är rudari, en etnisk
minoritet bortom alla trygghetssystem. De
står underst på skalan, under romerna. De
saknar all infrastruktur och deras by finns
inte ens med på kartan.
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Kalla fakta
OM ROMER

73%

45%

uppger att de inte
har tillgång till
grundläggande
läkemedel.

90%

av de europeiska romerna levde
2011 under fattigdomsgränsen.

42%

av romska barn går ut
grundskolan.

25%

av alla vuxna romer är
analfabeter.

20%

av romska barn går inte i skolan
av ekonomiska orsaker.

Källa: Vi kallar dem tiggare av Rola Brentlin och Aaron Israelson
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uppger att de saknar något
av följande: inomhuskök,
inomhustoalett, dusch eller
bad inomhus och elektricitet.

10-12 miljoner
romer bor i Europa och de
utgör därmed Europas största
minoritetsgrupp. De bor framför
allt i Rumänien, Bulgarien,
Tjeckien och Serbien.
10 000-tals romer lever utan
nationell registrering och är i
praktiken statslösa.

700 000-2 500 000
I Rumänien är det svårt att uppskatta antalet
romer. Inofficiella siffror uppskattar det till
2-2,5 miljoner medan officiell statistik visar på
strax under 700 000.

5 000-6 000
Stadsmissionen och andra frivilligorganisationer uppskattar att det finns
ca 5 000-6 000 romska tiggare i Sverige.

Romers livslängd är

10 år
kortare jämfört med
andra européer.

Eva Millberg & Ali Sahimpor
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Tiggerimyter
“Tiggeriet är ett organiserat, inkomstbringande yrke.”
“Underjordiska tiggarorganisationer dirigerar tiggarna från stad till stad.”
Citaten kunde ha varit hämtade från någon
“Sverigevänlig” nyhetskanal på nätet. Politiker i de etablerade partierna har uttryckt
tankar som leder åt samma håll. I det övriga
Europas mainstreammedier är utsagor som
dessa vardagsmat.

Den sista vanliga myten som regeringen på
sistone salufört är att det är mer effektivt att
skänka pengar till svenska hjälporganisationer än att lägga dem i tiggarnas pappmuggar.
Här finns inga jämförande studier. Men det
vi vet från forskningen är att många migrerade romer skickar hem pengar som går till
renovering eller nybyggen av hus liksom till
utbildning för barnen.

Men orden skrevs 1933 i ett Tyskland där
nazisterna precis vunnit valet.
I dagens svenska debatt om tiggeriet förekommer ett stort antal myter. Vanligast är just
den om organiserat tiggeri.

Investeringar för framtiden.
Rickard Klerfors skrev nyligen på DN Debatt
att hans organisation, av regeringen omhuldade Hjärta till Hjärta, investerat 300 000
kronor i Rumänien och hävdar att detta genererat åtta miljoner kronor.

Människohandel inom tiggeri förekommer,
men forskningen visar att det är ett randfenomen. Den senaste och hittills största studien
When poverty meets affluence, som undersökt 1269 romska tiggare i de skandinaviska
huvudstäderna, styrker att tiggarna samlar in
pengar till sina familjer och ingen annan.

Som en jämförelse uppskattar man att det
finns minst 5 000 tiggare i Sverige, som på en
dag drar in minst 70 kronor vardera. På en
dag har de då samlat in 350 000 kronor och
på en månad nästan två miljoner mer än vad
Hjärta till Hjärta påstår sig ha bidragit till
under de senaste åren.

En annan myt är att tiggarna är “sociala
turister” som utnyttjar de svenska välfärdssystemen. I själva verket har de EU-migrerade romerna inte ens samma rättigheter som
papperslösa flyktingar. De står utan sjukvård
och skola.

Tiggeriet är inte organiserat av ligor, men av
fattiga människor som låter pengarna göra
nytta.

Regeringen har spritt felaktiga uppgifter om
att minst 100 romska barn ska ha tagits ur
skolor i tre rumänska län för att följa med
sina föräldrar på tiggarresor till Sverige. När
jag undersökte uppgiften på plats i de tre
länen var skolinspektörer, skolmedlare, rektorer och fattiga föräldrar helt oförstående.
De allra flesta lämnar barnen hemma – vilket
i sig utgör det stora problemet då många av
dessa barn får det svårt i skolan och med
anknytningen till vuxna.

Text: Aaron Israelson

AARON ISRAELSON
Aaron Israelson är gatutidningsentreprenör i Rumänien,
dit han nyligen flyttat. Tidigare var han chefredaktör
för gatutidningen Faktum i Götaland, som sysselsätter
hemlösa och andra i socialt utanförskap - däribland 400
EU-migrerade romer. Han är också medförfattare till
boken Vi kallar dem tiggare.
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Fakta om tiggeri
• Väldigt många som tigger uppger även att de gör det
för att kunna skicka sina barn till skolan - de investerar i framtiden för den uppväxande generationen.

• Man uppskattar att tiggare i Sverige får 70-200
kronor om dagen i snitt.
• Enligt studier från Storbritannien, Italien, Spanien
och de skandinaviska huvudstäderna går pengarna
till den egna familjen: mat, mediciner och basvaror.

• Det finns ingen forskning som visar att människohandel inom tiggeri är utbrett.

• Många tiggare investerar också i renoveringar eller
husbyggen i ursprungsländerna.

Sammanställt av: Aaron Israelson
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Stort tack till
alla som frivilligt och ideellt, hjälpt och stöttat detta projekt med transkription,
korrekturläsning och intervjuarbete.
Stadsmissionen Linköping, Elin Sjögedal (ledare för Crossroads), Staffan Jonsson (präst),
Bitten Hillberg-Carlson, Inger-Johanne Hjalmarsson, RIA Norrköping, Silvia Segerlund.
Samt alla som intervjuats.
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>> LINKÖPING 1 apr - 14 maj 2016

1984
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>> NORRKÖPING 30 jan - 20 feb 2016

020 - 51 51 20
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ENSAM

>> NORRKÖPING 9 - 30 apr 2016
Spelas i Linköping 2016/2017

Besöksadress i Norrköping: Teatertorget 1
Besöksadress i Linköping: Platensgatan 12

